Englobada no Plano de Actividades dos seus 20 anos,
a APLOG tem o prazer de convidar a participar na

VISITA TÉCNICA

PLAZALOGISTICA DE SARAGOÇA / PORTO e ZAL DE BARCELONA
06 A 09 ABRIL 2011

Programa da Viagem

1º DIA - 06 Abril – 4ª Feira - Lisboa/Barcelona
Encontro no aeroporto da Portela pelas 18 h. Partida de Lisboa para Barcelona no voo da TAP
740 às 20h15 com chegada a Barcelona às 23h05. Transporte para o Hotel (EXPO Hotel
Barcelona - 4*) e alojamento.

2º DIA - 07 Abril – 5ª Feira - Barcelona/Saragoça/Barcelona
Pequeno-almoço no Hotel. De manhã partida no “AVE” da estação Sants para Saragoça.
Transporte da estação de Saragoça para a PlazaLogística e visita geral. Visita às instalações
das empresas Bosch e Imaginarium. Ao final do dia, transporte da PlazaLogística para a
estação de comboios de Saragoça para regressar a Barcelona. Jantar livre e alojamento no
Hotel.

3º DIA - 08 Abril – 6ª Feira – Barcelona
Pequeno-almoço no Hotel. De manhã transporte para o Porto de Barcelona e visita à ZAL
(Zona de Actividades Logísticas) e ao Porto.

Resto de tarde livre para actividades de carácter pessoal. Jantar de despedida em
restaurante na zona do Porto e alojamento no Hotel.

4º DIA - 09 Abril – Sábado - Barcelona/Lisboa
Pequeno-almoço no Hotel. Manhã livre para actividades de carácter pessoal.
De tarde, em hora a combinar, transporte do Hotel para o Aeroporto para regressar no voo
da TAP 743 às 18h05 que chega a Lisboa às 19h05.

Condições de Participação e Inscrição

Preço por pessoa: em quarto duplo € 645
em quarto individual - € 765

Os preços incluem:
•

Passagem aérea de ida e volta em classe económica com a TAP

•

03 Noites no Hotel indicado em regime de alojamento e pequeno-almoço

•

Transportes em autocarro de e para o aeroporto de Barcelona e de e para as
visitas em Barcelona e Saragoça

•

Bilhete de comboio “AVE” – Alta Velocidade Espanhola” de ida e volta
Barcelona/Saragoça/Barcelona

•

Jantar de despedida

•

Seguro de viagem

•

Despesas de reserva

•

Coordenação e acompanhamento pela Direcção da APLOG

Inscrições até 21 de Fevereiro: eventos@aplog.pt

